
O QUE É
LICENCIA-
MENTO:

Este negócio delicenciamento lá em Caxias é com o Detran. Ainda bem que não aprovaram a Lei de emplacar o meu trator e minha Rural.



O QUE É
LICENCIAMENTO:
Mas me disseram que este tal de licenciamento 
não é nada disso. Que é uma forma de ganhar 
dinheiro com uma pessoa famosa como eu. Eu 
empresto a minha cara para colocar junto de outro 
produto e os dois vão para o mercado vender!
É bem simples: junta um produto de qualidade 
com um personagem famoso e um ajuda o outro 
a vender.



Eu, Radicci, e a empresa que vai me 
contratar, sem mais ninguém para 
se atravessar no negócio.

QUAIS
SÃO AS PARTES
ENVOLVIDAS NO
LICENCIAMENTO?



PORQUE ALGUMA 
EMPRESA LICENCIA 
UM PRODUTO?
Pra ganhar dinheiro, ora bolas!
Simples assim! 
Junta a minha beleza italiana, a 
minha educação e um produto de 
qualidade, só poderia dar nisto: 
LUCRO!



QUANTO CUSTA
LICENCIAR UMA 
MARCA?
Bem menos do que 
eu mereço, mas o 
suficiente para eu 
tomar uns vinhos. 



MOEDAS DE TROCA.
O QUE A LICENCA
FORNECE AO
LICENCIADO?

Na verdade, eu posso estar na embalagem, na 
campanha publicitária e onde o freguês precisar. 
E incluo neste pacote, a Genoveva, o Guilhermino 
e o Nôno. Mas tudo tem que ser feito com prazo, 
desde que não atrapalhe as minhas caçadas!!

Quando algum maluco me contrata, eu 
faço qualquer negócio. Pinto, bordo, 
bebo, limpo a casa e até durmo cedo!



PRODUTO LICENCIADO 
VENDE MAIS?

Em geral, quando bem escolhido o personagem, que 
neste caso sou eu, e se o produto for bem trabalhado, 
o resultado de um programa de licenciamento reflete 
em um aumento de 20% a mais do que um produto de 
marca própria, o que significa muito, pois o produto 

licenciado permite uma faixa de lucratividade 
superior ao produto convencional. Mas não sou eu 

que estou falando isto, até porque sou suspeito, mas 
a associação que une as empresas de licenciamento.

Porco Dio! 
Vende mais que 

garrafão de 
vinho colonial! 

Mas tudo depende das decisões estratégicas 
como público a que se destina e o meio a ser 

usado para atingir os objetivos.



LICENCIAMENTO 
TEM PONTOS
NEGATIVOS?

Só que comigo o risco é bem 
menor, pois além de ser um cara 
famoso, sou bonito, educado, 
bem casado e que o único vício é 
beber e caçar!

Claro que tem!



Questos son os endereços de nosso 
escritório. Estamos esperando seu contato 
para iniciarmos a grande venda da tua firma.
Carlos Iotti
CEO da Jaquirana Air Lines
iotti@radicci.com.br
54 84027000
Manda um e-mail, escreve, 
telefone, telegrama ou um pombo 
correio...

ENTóN ChEGA
DE CONVERSAR,
VAMOS A ACóN!



OPA! ALGUÉM
FALOU EM 
POMbA????


